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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್, ಡ . ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ  ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ 

ಭೇಟಿ (ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 10-15, 2022) 

ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 09, 2022 

 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಡ . ಎಸ್. ಜೈಶಾಂಕರ್ ಅವ್ರತ ತ್ಮಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ ಕ ಾಂಟರ್ಪ ರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮ ರಿಸ್ 

ಪೇನ್ಸ ಅವ್ರ ಆಹ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ 10-13 ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 2022 ರಾಂದತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ ಾರೆ. 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರ ಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ಕೆ ಇದತ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. ಕ್ಕ ೇವಿಡ್ 19 ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕ ರೆ ೇಗ ಹರಡಿದ 

ನಾಂತ್ರ ಮತಚ್ಚಲ ದ ಗಡಿಗಳನತು ತೆರೆದ ನಾಂತ್ರ ಭ ರತ್ದಾಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ಕೆ ಇದತ ಮೊದಲ ಉನುತ್ ಮಟಟದ 

ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. 

 

2. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ 11 ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 2022 ರಾಂದತ ಮಲ ಬೇನ್ಸ್ನಲಿಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ , ಜಪ ನ್ಸ ಮತ್ತು 

ಯತನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಟೇರ್ಟ ನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರೆ ಾಂದಗೆ 4ನೇ ಕ ಾಡ್ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಸಭಯಲಿಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸತತ್ುದ. 

ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 2021 ರಲಿಿ ನಡೆದ ತ್ಮಮ ವ್ಚ್ತ್ಯಲ್ ಸಭಯನತು ಅನತಸರಿಸಲತ ಮತ್ತು ಫಿರೇ, ಮತಕು ಮತ್ತು ಅಾಂತ್ಗ್ತ್ 

ಇಾಂಡೆ ೇ-ಪಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಂಚಿಕ್ಕಯ ದೃಷ್ಟಟಕ್ಕ ೇನವ್ನತು ನೇಡಿದ ಪ ರದೇಶಿಕ ಕ ಯ್ತ್ಾಂತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

ಅಭಿಪ ರಯಗಳನತು ವಿನಮಯ ಮ ಡಿಕ್ಕ ಳಳಲತ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ಇದತ ಒಾಂದತ ಅವ್ಕ ಶವ ಗಿದ. ಸಚಿವ್ರತಗಳತ ನಡೆಯತತ್ರುರತವ್ 

ಕ ಾಡ್ ಸಹಕ ರವ್ನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸತತ್ ುರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಕ ೇವಿಡ್ ಸ ಾಂಕ ರಮಿಕರೆ ೇಗ, ಪ್ೂರೆೈಕ್ಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳತ, ನರ್ ್ಯಕ 

ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞ ನಗಳನತು, ಹವ ಮ ನ ಬ್ದಲ ವ್ಣೆ, ಮ ಲಸ ಕಯ್ ಇತ್ ಯದಗಳಾಂತ್ಹ ಸಮಕ ಲಿೇನ ಸವ ಲತಗಳನತು 

ಎದತರಿಸಲತ 2021 ರಲಿಿ ಎರಡತ ಸಭಗಳಲಿಿ ನ ಯಕರತ ಘ ೇಷ್ಟಸಿದ ಧನ ತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಚ್ನ ತ್ಮಕ 

ಕ ಯ್ಸ ಚಿಯನತು ನಮಿ್ಸತತ್ ುರೆ. 

 

3. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ರತ 12 ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 2022 ರಾಂದತ 12ನೇ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಚ ಕಟಿಟನ ಸಾಂವ ದದ ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷರ ಗಿರತತ್ ುರೆ. ಸಚಿವ್ರತ ಭ ರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ  ಸಮಗರ 

ಕ ಯ್ತ್ಾಂತ್ರದ ಸಹಭ ಗಿತ್ಾದ ಪ್ರಗತ್ರಯನತು ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸತತ್ ುರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಪರ ಆಸಕ್ತುಯ ದಾಪ್ಕ್ಷೇಯ, ಬ್ಹತಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ಮತ್ತು ಪ ರದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳನತು ಚ್ಚಿ್ಸತತ್ ುರೆ. 

 

4. ಅದೇ ದನ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಮಿಸ್. ಮ ರಿಸ್ ಪೇನ್ಸ ಅವ್ರೆ ಾಂದಗೆ 

ಉದ್ ಾಟನ  ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ಸ್ಟ್ೈಬ್ರ್ ಫೆರೇಮ್ವ್ಕ್್ ಸಾಂಭ ಷಣೆಯ (FMCFD) ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷರ ಗಿರತತ್ ುರೆ. 

ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತ್ರರಗಳ ನಡತವೆ ನಡೆದ ವ್ಚ್ತ್ಯಲ್ ಲಿೇಡಸ್್ ಸಭಯ ಹ ರತ್ ಗಿ, ಸ್ಟ್ೈಬ್ರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ೈಬ್ರ್-ಸಕ್ತರಯಗೆ ಳಿಸಿದ 

ಕ್ತರಟಿಕಲ್ ಟೆಕ ುಲಜಿ ಸಹಕ ರ ಮತ್ತು 2020 ರ ಜ ನ್ಸನಲಿಿ ಅವ್ರತ ಸಹಿ ಮ ಡಿದ ಅಾಂಗಸಾಂಸ್ಟ್ೆಯ ಕ್ತರಯ  ಯೇಜನಗೆ 

ಶಿರೇ ನರೆೇಾಂದರ ಮೊೇದ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದ ಪ್ರಧ ನ ಸ ೆರ್ಟ ಮ ರಿಸನ್ಸಭ ರತ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ  ಫೆರೇಮ್ವ್ಕ್್ 

ಅರೆೇಾಂಜ್ಮಾಂರ್ಟ ಅನತಷ್ ಾನದ ಪ್ರಗತ್ರಯನತು ಸಚಿವ್ರತ ಮ ಲಯಮ ಪ್ನ ಮ ಡತತ್ ುರೆ. 

 

5. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರಿಗ ಗಿ ಸಭಗಳನತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದ ರ ಜಕ್ತೇಯ ನ ಯಕರತ, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರತ ಮತ್ತು 

ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳತ, ಹ ಗೆಯೇ ಭ ರತ್ರೇಯ ಡಯ ಸ್ಟ್ ಪರ  ಮತ್ತು ವಿದ್ ಯರ್ಥ್ಗಳ ಾಂದಗೆ ನಗದಪ್ಡಿಸಲ ಗಿದ. 

 



6. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ 13-15 ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 2022 ರವ್ರೆಗೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ದಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಭೇಟಿ ನೇಡಲಿದ್ ಾರೆ. 

ಇದತ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರ ಗಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ಗೆ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಗಿದ. 

 

7. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ ತ್ನು ಸಹವ್ತ್ರ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ನ ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಕ ಯ್ದಶಿ್ 

ಟಿಯಡೆ ರೆ  L. ಲ ಕ್ತ್ನ್ಸ ಜ ನಯರ್ ಅವ್ರೆ ಾಂದಗೆ ಮ ತ್ತಕತೆ ನಡೆಸತತ್ುದ. 2020ರ ನವೆಾಂಬ್ರ್ನಲಿಿ ವ್ಚ್ತ್ವ್ಲ್ 

ರ ಪ್ದಲಿಿ ಸಹ-ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದ ದಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಹಕ ರದ ಜಾಂಟಿ ಆಯೇಗದ ಸಭಯ ನಾಂತ್ರ ದಾಪ್ಕ್ಷೇಯ 

ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಲಿಿನ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಳನತು ಸಚಿವ್ರತ ಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸತತ್ ುರೆ. ಪ್ರಸಪರ ಹಿತ್ ಸಕ್ತುಯ ಪ ರದೇಶಿಕ ಮತ್ತು 

ಅಾಂತ್ರರ ಷ್ಟರೇಯ ಸಮಸ್ಟ್ಯಗಳ ಬ್ಗೆೆಯ  ಚ್ಚಿ್ಸಲ ಗತವ್ುದತ. 

 

8. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ನಲಿಿನ ರ ಜಕ್ತೇಯ ನ ಯಕತ್ಾದ ಾಂದಗಿನ ಇತ್ರ ಸಭಗಳ ಜ ತೆಗೆ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್ರತ 

ತ್ನು ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಮನಲ ದ ಭ ರತ್ರೇಯ ಸಮತದ್ ಯದ ಾಂದಗೆ ಸಾಂವ್ಹನ ನಡೆಸತತ್ುದ. 

 

9. ಏಷ್ಟಯ ನ್ಸನ ಪ್ರಮತಖ ಸದಸಯರ ಗಿರತವ್ ಇಾಂಡೆ ೇ-ಪಸಿಫಿಕ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ  ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ನಲಿಿನ ನಮಮ ಪ್ರಮತಖ 

ಪ ಲತದ್ ರರೆ ಾಂದಗೆ ದಾಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸಾಂಬ್ಾಂಧಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯತ ಮತ್ುಷತಟ ವೆೇಗವ್ನತು ನೇಡತತ್ುದ ಎಾಂದತ ನರಿೇಕ್ಷಸಲ ಗಿದ. 

 

ನವ್ ದಹಲಿ 

ಫೆಬ್ರವ್ರಿ 09, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 

and may be referred to as the official press release. 


